
 

 

Schooljaar 2021 - 2022 
 

SEPTEMBER EN OKTOBER 

Hallo beste ouders, 
De stap van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar is best spannend.  
Maar, de kinderen hebben zich reeds vlot aangepast aan de nieuwe klas en hebben 
al flink gewerkt! Wat zijn ze allen gedreven en gemotiveerd! 
Het maakt ons als juffen heel fier en blij! 
Even een overzichtje van het klasgebeuren! 

 
Wisse, onze rekenpop leerde ons al heel wat!  
Ook zijn vriendje Roefie Rups kwam al enkele  
keren langs. 
 
 
 
 
 
Enkele voorbeelden:  
- We deden al heel wat teloefeningen met divers materiaal. 
- We bouwden de getallenlijn op tot 6 met Roefie Rups . 
- Vlot gebruiken van begrippen als groter dan, tussen, op, onder, …. 
- We spelen met de ballenbak om getallen te splitsen. 
- We leerden getallen splitsen. We gebruiken hiervoor klassikaal ballen en   
de ballenbak.  De kindjes gebruiken schijfjes. 
- We bouwden huisjes voor Wisse met blokken.  
- We leerden gelijk en niet gelijk.  
- Tijdens de meetles wogen we verschillende voorwerpen. We  
hebben geschat en gewogen.  
- … 
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Wiskunde 



 

 

 
We leerden onze eerste woordjes: ik, kim, sim, in de startkern. In kern 1 leren we 
kip, aap, raak., rem en vis.  Ook de eerste lettertjes zijn gekend en opgeschreven.  
De inoefening gebeurt op diverse manieren: in het werkboekje, met de letterlijn, 
met de woorddoosjes, op de computer, … Ondertussen zitten we bij kern 2.  
De kinderen zijn erg leergierig! Ze oefenen flink in klas! Probeer ook samen met 
uw kind thuis te oefenen in het leesboek. Zo gaat het lezen en herkennen van 
woorden /letters steeds vlotter! Dit kan in het leesboekje van klas, maar 
andere boekjes kunnen uw kind ook enorm stimuleren! Kijk gerust eens in 
de bibliotheek! U kunt er gratis boeken ontlenen! Ook voorlezen voor uw 
kind helpt voor de leesontwikkeling! 
We bouwen stap voor stap de letterboom op! Dit is de letterboom van start en 
kernen 1 en 2! Doen jullie ook mee? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We leerden liedjes om de start van het schooljaar goed in te zetten.  We maakten 
een portret om boven onze kapstok te hangen. De kunstwerken komen mooi tot hun 
recht in de gang! We zorgden ook voor een kleurrijke vlaggenlijn en een kroon voor 
de verjaardagen! Spannend! Feest in klas! 
We maakten een klankverhaal bij een verhaal van Kikker. En nog zoveel 
meer... De kinderen zijn erg enthousiast en creatief bij de opdrachten muzische 
vorming! 
! 
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Nederlands 

Muzische vorming 



 

 

 
Begin september zijn we gestart met ons eerste thema ‘De tijd’.  We gingen samen 
op verkenning in de nieuwe klas en in de school. Daarnaast hadden we oog voor: 
de dagindeling, herhaling van de dagen van de week, elke dag koppelden we aan een 
activiteit (vrijdag = turnen), vertellen over ons gezin,  tijd ervaren,  
de levenslijn opstellen in klas, … We maakten ook een maquette van de klas!  
We hebben ook volop gewerkt rond het thema ‘Mijn lijf’.  We deden proefjes om 
de smaak te herkennen van verschillende voedingsmiddelen.  We proefden zuur-
zoet-bitter en zout! Gezonde voeding kwam eveneens aanbod. We hebben ook ge-
werkt rond tandverzorging. We poetsten de tanden in klas. De groei van mens-
plant en dier werd ook besproken en tot slot leerden we over ziek zijn en ernstige 
verwondingen.   
Enkele sfeerbeelden hieronder! Neem ook eens een kijkje op de blog! 
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ER IS ER  JARIG!!  

Wereldoriëntatie 

Nog geen jarigen in onze klas! In november zijn er wel enkele jarige kinderen! 
Leuk vooruitzicht! 
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HERFSTVAKANTIE VAN MAANDAG 1/11 T.E.M 
ZONDAG 5/11! 
 
 
GEEN SCHOOL OP WOENSDAG 10/11 
(PEDAGOGISCHE STUDIEDAG) EN  
DONDERDAG 11/11 (WAPENSTILSTAND)! 
 
 
KOEKEN VOOR OKTOBER GRAAG! 
 
 
 
 
RAPPORT EN OUDERCONTACT OP MAANDAG 
29/11! 

 
 
NEEM OOK EEN KIJKJE OP ONZE KLASBLOG! 
DAAR STAAN FOTO’S VAN KLASACTIVITEITEN! 
DE EERSTE NIEUWSBRIEF KOMT IN EEN DIGI-
TALE EN EEN PAPIEREN VERSIE. DAARNA 
STAAN DE NIEUWSBRIEVEN ALLEEN OP ONZE 
BLOG TE LEZEN! ZO HELPEN WE DE NATUUR 
EEN BEETJE! 


